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Les canongies llegues
(des de Mallorca)
Andreu Salom Mir

É

s un lloc comú, entre els pobles sotmesos, que
les aspiracions de llibertat es vegin sovint condicionades per interessos particulars i personalismes
divisors. Aquests aspiren, d’habitud, a conservar tostemps les canongies llegues que atorguen predomini
i preeminència, alhora que entrebanquen considerablement les possibilitats d’unitat dels moviments
polítics autòctons, la qual cosa impossibilita l’embranzida d’un projecte comú fort que uneixi, en lloc
de separar i dividir.

suposats corralets? Si és així, tot esforç que pretengui anar en la direcció primigènia desitjada acabarà
en fracàs, esdevindrà estèril, i l’enemic ens continuarà fent la llesca, com ha fet fins ara sense gaires
dificultats.

Si els uns aspiren, com sembla, a eixir d’un suposat
atzucac i d’una letargia evident a l’empara d’una
extensa pràctica política de preeminència i control
dels companys de viatge, els altres es mouen en
el càlcul previsible d’unes intencions clares d’assoA redós de la qüestió indicada, en la nostra latitud 39, lir, potser amb un punt d’ingenuïtat, unes quotes de
nosaltres no som certament aliens a la problemàtica participació més grans en la política local a recer
esmentada, per tal com les
d’un sobiranisme explícit.
divergències previsibles
Mentrestant, la veritable
No
tenim
visió
de
futur,
la
nostra
afloren profusament, de
unió d’esforços i de volunquè s’alegren prou la vella
política és de vol gallinaci i tan tats resta segrestada i obliguineu i el llop mesetari.
dada en algun lloc ignot,
sols
pensam
en
la
immediatesa.
No pot esser d’una altra
sense cap possibilitat ni una
manera, car el jo individual
de fer-se efectiva i realment
excel·leix molt més que el jo col·lectiu.
funcional, la qual cosa, ineluctablement, comporta la
decepció entre l’electorat afí i un inici de desmobiI ací ens demanam: cal fer país? Sí, però incidim lització de les bases dels partits implicats, així com
en els redols de les capelletes, cosa que ens para- la certesa que hem tudat, malauradament, una altra
litza i menysté l’objectiu de l’alliberament. Cal esser oportunitat per a poder lluitar tots junts pel nostre
generosos? Sí, però no tenim visió de futur, la nostra futur, pel futur del nostre país.
política és de vol gallinaci i tan sols pensam en la
immediatesa, en les prebendes que podem obtenir
i en el repartiment de cadires. Pretendrem insistir
a tornar fer el de sempre, de preservar els nostres
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